Bajka „Zegarowo”.
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, było sobie miasto, w którym każdy się
dokądś spieszył i tylko spoglądał na zegarek. Pewnego razu do bram miasta przybył
Wędrowiec. Zdziwił się bardzo widząc niezwykłe rzeczy: na trawnikach rosły zegarowe
kwiaty, z drzew zwisały zegarowe owoce, na trawnikach rosły zegarowe kwiaty, każdy
budynek ozdobiony był zegarem. Nawet na psich budach były zegary!
- Jakie to dziwne miejsce… pomyślał Wędrowiec.
Czy mógłbym prosić o szklankę wody? - zapytał Wędrowiec sklepikarza, który układał
pomidory w skrzynkach.
Odejdź! Teraz nie mam czasu! - powiedział sprzedawca, spojrzał na zegarek i pobiegł na
drugi koniec straganu polerować jabłka.
Wędrowiec posmutniał. Stał i patrzył. Widział rodziców, którzy popędzali swoje dzieci:
Szybciej! Spóźnimy się do szkoły!
Szybciej, autobus nam ucieknie!
Nie rozglądaj się!
Nie mam teraz czasu na rozmowę!
Muszę im pomóc - pomyślał Wędrowiec. Przez ten cały pośpiech nie widzą, co jest
najważniejsze w życiu...
Wypowiedział zaklęcie i...znikły wszystkie zegarki. I te małe, które ludzie mieli na rękach i
te duże, nawet ten wielki zniknął z wieży zegarowej. Zamiast zegarowych kwiatów kwitły
teraz te zwykłe - stokrotki, róże i tulipany. Ptaki siadały na zwykłych drzewach, a psy
radośnie merdały ogonami przy zwykłych budach. A ludzie? Ludzie…
•

Jak myślicie, czy zegary są potrzebne?

•

A czy zawsze były zegary?

•

Jak radzili sobie ludzie bez zegarów?

•

Co by było, gdyby zegarów nie było? Czy mielibyśmy więcej czasu?

•

A czy wy lubicie, jak wszyscy się spieszą?
Naszą urodzinową literą będzie litera, która jest na początku wyrazu „zegar”.
Zapamiętajcie z filmu jak najwięcej słów z tą głoską
https://www.youtube.com/watch?v=qTk1d-Rz2-M

Wymieńcie wszystkie słowa z głoską „z”
- na początku
- w środku
- na końcu.
Czy wśród waszych słów znalazł się „zegar”?
- podzielcie ten wyraz na sylaby oraz policzcie głoski.

- z nakrywek czerwonych i niebieskich ułóżcie model wyrazu(samogłoski i spółgłoski).
- zastąpcie nakrywki znanymi literami.
Tak wyglądają litery

- drukowana mała i duża,

oraz pisana mała i duża

•

Do czego jest podobna wielka litera z?

•

Z czym wam się kojarzy?

•

Czym się różni od małej?

Poproście rodziców o stare gazety i zamieńcie się w detektywów - w gazetach zaznaczcie
ołówkiem litery z (duże i małe).
Małe skrzaty zapraszam do pokolorowania urodzinowej litery i wszystkich pól z literą „z”
(załącznik nr 4), a duże skrzaty do pracy z książką – Karty 4, str. 1,2.

